KALLELSE TILL RFSL STOCKHOLMS ÅRSMÖTE
2018
See english below.
RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte lördagen 24 mars.
Årsmötet är RFSL Stockholms högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla
föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom
beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta två åren. Kom och var
med och påverka inriktningen på RFSL Stockholms verksamhet!
Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt
spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och gott tilltugg i samband
med mötet.
DATUM: Lördag 24 mars.
TID: 13.00-16.00.
PLATS: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7
TILLGÄNGLIGHET
Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare
och tillgängliga toaletter. Årsmötet är allergivänligt, undvik därför doftande
produkter såsom parfym eller hårspray och nötter är helt förbjudna. Hörslinga
finns i lokalen.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Det behövs ingen anmälan utan vi prickar av dig på plats så du får rösträtt på
årsmötet. Har du däremot särskilda behov som exempelvis översättning till
engelska eller många pauser under mötet, mejla till adressen
matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se.

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET
Årsmötets öppnande § 1
Fastställande av röstlängd § 2
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst § 3
Val av årsmötespresidium § 4
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
Fastställande av dagordningen § 5
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse § 6
Revisorernas berättelse § 7
Fastställande av resultat- och balansräkning (inkl resultatdisposition) § 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen § 9
Propositioner § 10
Motioner § 11
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret § 12
Val § 13
a) Styrelse
i) fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii) Ordförande
iii) Kassör
iv) Övriga ordinarie ledamöter
v) Ersättare
b) Kongressombud
c) Valberedning
d) Revisorer
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
Övriga frågor (ej beslutsfrågor) § 14
Mötets avslutande § 15
Varmt välkomna önskar RFSL Stockholms styrelse!

